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Aplicações de referência � Casos de êxito

Supermercados

Melhoria da eficiência energética de 
um centro comercial

Concessionário de 
automóveis Citroën
Melhoria na eficiência energética 
e na poupança de custos

Edifícios da administração 
pública
Melhoria na eficiência energética 
num edifício da administração 
pública

06 08 10

Sistema de gestão 
inteligente da iluminação 
pública

Entidades bancárias
Melhoria a gestão energética 
numa rede de agências bancárias 
no México

Centro de processamento  
de dados
Melhoria da eficiência energética 
de um centro de processamento 
de dados Gestão eficiente de iluminação 

pública

12 14 16

Recarga de veículo 
eléctrico com energia 
solar fotovoltaica

Estação depuradora de 
águas residuais
Melhoria na eficiência energética de 
uma estação depuradora de águas 
residuais

Porto de Barcelona
Melhoramento na gestão de consumo 
no porto de Barcelona

Recarga de veículo eléctrico 
através de fontes renováveis

18 20 22
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Eficiência 
unida ao 
controlo 
energético

Benefícios básicos de  
PowerStudio SCADA

Vivemos na era da informação e no âmbito da 
eficiência energética; ter informação é 
imprescindível para conhecer, ter consciência e 
realizar acções que reduzam o custo energético.

Este catálogo tenta recolher uma pequena 
amostra de casos de êxito em diferentes 
sectores onde, de uma forma construtiva, 
mostramos alguns benefícios básicos que 
podemos conseguir com a utilização do software 
PowerStudio SCADA.

Acesso e conhecimento 
de parâmetros chave da 
nossa instalação (PUE, 
KWh / m2, horas de 
consumo...)

Localização e  
eliminação de  
consumo 
desnecessários.

Redução de emissões 
de CO2, cumprindo 
legislações e 
protegendo o meio 
ambiente.

Optimização de tarifa de 
contrato eléctrico e 
redução do custo por 
potência contratada ou 
maxímetro.
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 › Percentagem de consumos por zonas e utilizações

 › Consulta de consumos instantâneos por linhas

 › Controlo de qualidade de fornecimento

Pltaforma 
PowerStudio SCADA

O PowerStudio é um 
software potente, fácil 
e de ambiente 
amigável
A necessidade actual torna imperativa a obtenção de 
dados de consumos energéticos nas instalações 
locais e remotas em todos os sectores. O 
desconhecimento destes consumos e se os mesmos 
são racionais ou não, pode provocar perdas 
económicas que poderiam ser evitadas. 
Conhecer quais são os consumos entre diferentes 
instalações e se estes estão optimizados é uma 
obrigação para todas as empresas que querem ser 
competitivas no mercado actual.

A CIRCUTOR vem desenvolvendo, desde há algum 
tempo, ferramentas robustas e fiáveis que 
transcendem as informações de equipamentos de 
medida remotos ou equipamentos portáteis, de 
parâmetros eléctricos ou de consumo, a um sistema 
centralizado a partir do qual se podem consultar e 
explorar os dados obtidos. Esta ferramenta chama-se 
PowerStudio e engloba todas as opções necessárias 
para a análise dos dados obtidos e para tomar 
decisões de modo a conseguir eficiência energética 
nas nossas instalações. 

A plataforma PowerStudio é um sistema de gestão 
“Online” ou sistema de gestão permanente e 
completo, para a obtenção da eficiência energética 
eléctrica e do consumo de recursos. Dispõe de 
configuração de ecrãs SCADA personalizada para a 
visualização de dados em tempo real e configuração 
de relatórios personalizados com resumos, 
automaticamente calculados segundo o período de 
tempo consultado. É uma ferramenta que, combinada 
com os equipamentos de medida da CIRCUTOR, 
fornece informações precisas dos nossos hábitos de 
consumo de energia ou recursos e permite-nos 
optimizá-los segundo as necessidades reais.



Versátil
Plataforma de comunicações
Serviço integrado em Windows®. Comunica 
ininterruptamente com os equipamentos 
configurados.

Edição remota
Permite editar as aplicações via online, 
facilitando a edição das aplicações aos 
integradores. Esta acção permite editar as 
aplicações, localizadas a quilómetros de 
distância, apenas com uma ligação à 
Internet.

Fácil
Software com grande facilidade de uso. Não 
são necessários grandes conhecimentos de 
programação para poder desenvolver as 
aplicações.

Consulta remota em tempo real
Permite interagir com o motor de 
comunicações, tanto para visualizar a 
aplicação, como para gerir parâmetros.
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 › Registo para estudos de consumos históricos
 › Simulação de facturas e realização de relatórios energéticos
 › Controlo local ou remoto e centralizado de instalações para eficiência energética
 › Monitorização de diferentes instalações remotas, comparação de consumo entre as  mesmas. Sector multiponto.
 › Controlo de níveis de consumo para imputação de custos segundo EnPIs personalizados.
 › Controlo e supervisão para pessoal de manutenção
 › Manutenção preventiva. 
 › Controlo e supervisão de continuidade de serviço
 › Controlo de consumos da sua instalação, limitação de consumos permitidos, envio de emails de advertência devido a   
 consumos inadvertidos. 
 › Activação/desactivação de cargas em função de um horário ou condição.

Aplicações
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Situação inicial
O responsável pelos sistemas energéticos da cadeia de 
centros comerciais detectou sobrecustos nas facturas de 
consumo eléctricos e tinha como objectivo a melhoria na 
eficiência energética das instalações. Nem sequer existia 
uma previsão do consumo energético nem uma possível 
comparação entre centros parecidos da mesma cadeia 
comercial.

Supermercados

PROJECTO
Melhoria da eficiência energética 
de um centro comercial
 
SECTOR 
Cadeia de centros comerciais

CLIENTE
Centro comercial

Dados de interesse
Comparação entre centros de 
consumo por metro quadrado

Resultados mais relevantes 
por centro

POUPANÇA
32.000 € por ano

INVESTIMENTO
21000 €

AMORTIZAÇÃO
8 meses

Optimizar o consumo 
energético em cada centro e 
reduzir a factura eléctrica

OBJECTIVO CUMPRIDO:

Objectivos
Os objectivos principais eram conseguir a máxima eficiência 
energética mantendo o grau de conforto dos clientes.

Estes dois objectivos subdividiam-se nos seguintes:
 · Supervisão e gestão energética de cada centro: para 

optimizar o consumo energético por centro e reduzir a 
factura tanto através de menores custos como através da 
redução da potência contratada.

 · Comparação de consumos energéticos entre centros: para 
controlar os que se desviavam dos rácios médios.

 · Acompanhamento e controlo de parâmetros de facturação 
de energia eléctrica: para simular a facturação eléctrica e 
realizar uma previsão de tesouraria. 

CVM-MINI

Analisador de 
redes eléctricas

PowerStudio
Software

internet

SUPERMERCADO

OptimBateria

Compensação da energia não 
eficiente (energia reactiva) com

EDS

Gestor energético 
com servidor de 
Internet integrado

ELECTRICITY
BILL

15%
Redução

em média na factura 
eléctrica de cada centro
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Detalhes da solução
Foram instaladas lojas de equipamentos de medida e controlo 
energético CVM-MINI, uma em cada linha: consumo geral, 
climatização, frigoríficos, fornos e resto da loja. 

Foi também ligada à cabeceira de cada instalação, uma 
bateria de condensadores OPTIM para a compensação da 
energia não eficiente (energia reactiva). Graças a estas 
baterias conseguiu-se uma poupança de 15% na factura 
eléctrica.

Todos os dados dos CVM-MINI foram recolhidos no gestor 
energético EDS que dispõe de um servidor web integrado. 
Este equipamento fornecia os dados de forma local a um 
computador que tinha instalado o software de gestão energéti-
ca Power Studio SCADA. O mesmo gestor energético EDS 
enviava os dados para a central através da instalação da 
internet habitual, ou instalava a versão EDS 3G se não 
existisse linha telefónica na zona, para assim enviar os dados 
de forma inalâmbrica.

As informações por loja e um resumo de todos os dados:

• A quantificação em kWh em hora do consumo com a loja 
aberta e fechada. 

• O conhecimento dos consumos reais a respeito dos 
objectivos marcados para cada área, permitiu uma correc-
ção mais certa e um melhor ajuste energético final.

• No caso de a potência instantânea em horas “Loja Fecha-
da” superar os 20% da potência contratada, disparava um 
alarme.

Graças ao seguimento da potência real consumida foi possível 
reduzir a potência contratada em alguns centros, conseguindo 
uma diminuição na factura eléctrica de 12000 € anuais. 

Com a integração de consumos energéticos de todos os 
centros para a central, pôde-se comparar os melhores rácios 
entre centros de zonas equivalentes, podendo implantar 
melhorias de consumo, tanto através de melhoria de equipa-
mentos e seu controlo, como através da implementação de 
horários mais racionais de gestão energética. 

 · Conhecer os consumos reais nos diferentes períodos 
horários, para contratar a empresa e a tarifa energética 
mais adequadas.

 · Melhoria da eficiência energética reduzindo o consumo da 
energia não eficiente (energia reactiva).

 · Melhorar a satisfação do cliente garantindo correctos níveis 
de qualidade em clima e iluminação, graças a um melhor 
controlo dos factores energéticos das instalações.

Resultados
Desde o primeiro mês após a instalação, a poupança de 
consumo eléctrico foi já de 15% e todas as medidas de 
melhoria permitiram uma poupança média por centro de  

 › Graças ao seguimento da potência real consumida 
foi possível reduzir a potência contratada em 
alguns centros, conseguindo uma diminuição na 
factura eléctrica de 12.000 € anuais.

 › O conhecimento dos consumos reais a respeito dos 
objectivos marcados para cada área, permitiu uma 
correcção mais certa e um melhor ajuste energético 
final.

P 

Balance de usos en consumo kWh diaria

General 

Climatización

Frigoríficos

Hornos

Resto de usos

91,1
127,2
35,2

169,2

422,7
kWh / día

21,5
30,1

8,3
40,5

%

100-
MEDIDA VALOR %

100-
OBJETIVO

20
35
15
30

Contratación de potencia - Balance Mensual

Informes 

P contratada

P instantanea

Maxímetro

cos Phi

Consumo

kW

kW

kW

kW·h

90-

70-

50-

30-

0-

Pot. Contratada

87
27
32

0,999
73.348

100-

32000 € no primeiro ano. O prazo de amortização do projecto 
foi de 8 meses.

“A detecção de ineficiências por consumos em horários não 
adequados como o clima em horário nocturno, permitiu uma 
poupança por sensibilização, programação e telecomando de 
ditos sistemas em 8000 € por ano.”

Para além disso, notam-se outras poupanças, tanto na 
utilização como na manutenção e foi aberta a porta para uma 
utilização racional da energia nas instalações, inclusivamente 
à distância, através da plataforma WEB. Outras melhorias 
foram conseguidas graças à utilização de calendários para 
racionalizar os consumos de estação. »

32. 000 €
Poupança por centro

TOTAL
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O cliente 
O concessionário Citröen Garaje Eloy teve um crescimento 
progressivo até chegar aos 6220 m2 para as suas activida-
des, consumindo 260000 kWh anualmente, o que pressupu-
nha um gasto de 55000 € por ano.

Objectivos 
A propriedade tinha como máxima prioridade a melhoria na 
eficiência energética e a poupança nos custos que pudesse 
supor. Para tal, houve que ter em conta três áreas funda-
mentais: a climatização, o controlo dos consumos 
eléctricos através da programação de temperaturas e 
calendários e através da compensação da energia não 
eficiente (energia reactiva). 

Solução
Foram instalados equipamentos de medição e controlo 
energético (EDS e EDS 3G, analisadores CVMs da CIRCU-
TOR), para iluminação e clima, para além de compensar a 
energia não eficiente (energia reactiva) com uma bateria de 
condensadores OPTIM 1. Todo o sistema é controlado via 
WEB, tanto para a gestão dos parâmetros como para a 
visualização de alarmes. Tudo isto permitiu uma poupança de 
13.200 € logo no primeiro ano.

Resultados
A partir do primeiro mês após a instalação, a poupança de 
consumo eléctrico foi de 24%. Para além disso, notam-se 

Concessionário de 
automóveis Citroën

OPTIM 1

Bateria automática 
de condensadores

PowerStudio
Software

CVM-MINI

Analisador de 
redes eléctricas

EDS

Gestor energético 
com servidor de 
Internet integrado

A 3SL Aplicaciones Integrales Eléctricas é uma empresa 
dedicada ao mundo da instalação eléctrica. Devido às fortes 
subidas dos custos de energia eléctrica e à exigência do 
mercado interno, especializámo-nos na assessoria energética 
para poder proporcionar aos nossos clientes uma maior 
rentabilidade das suas instalações.

www.tressl.es

PROJECTO
Melhoria na eficiência energética 
e na poupança de custos

SECTOR
Automóvel

CLIENTE
Concessionário Citröen Garaje 
Eloy

Dados de interesse
Desde o primeiro mês, 
consegue-se uma poupança de 
consumo eléctrico de 24%

Resultados mais relevantes

Superfície do concessionário
6220 m2

Consumo anual de energia
260000 kW·h

Consumo anual em Euros
55000 € por ano

Poupança  
Entre 11% e 24% no primeiro 
ano
Rentabilidade anual do 
investimento
61% 13.200€

Poupança
o primeiro ano

08
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Medidas de poupança e resultados
Ao instalar os equipamentos de análise de redes eléctricas 
ficou patente a variabilidade e a necessidade de compen-
sar a energia não eficiente (energia reactiva), uma vez que 
suponha não apenas um gasto energético mas também 
um custo extra não produtivo.

Melhoria na gestão do clima
El gasto en climatización suponía otro 20% que se pudo 
optimizar gracias a los sistemas de medida y control de 
CIRCUTOR.

Implantação de novos protocolos de 
gestão
Através das programações de utilização energética e 
através da gestão de incidência e excessos de consumo 
por alarmes, foi possível racionalizar desde o início o 
consumo energético, conseguindo uma poupança de 24%, 
para além das actuações posteriores que se puderam 
aferir graças aos dados do sistema.

outras poupanças, tanto na utilização como na manuten-
ção e foi aberta a porta para uma utilização racional da 
energia nas instalações, inclusivamente à distância, 
através da plataforma WEB. Para chegar a estes resultados, 
primeiro realizou-se um estudo técnico, para depois se 
introduzir as melhorias e implementar todo o sistema de 
supervisão. No mês de Agosto após a implantação, conse-
guiu-se uma poupança na factura de 28% e melhorias ainda 
maiores graças à utilização de calendários de consumo e 
programação.

Parceiros
A CIRCUTOR dispõe de equipamentos e software para a 
gestão e a poupança energética nos sectores da adminis-
tração pública, terciário, empresarial, industrial e residen-
cial.

Através da sua rede de peritos e do seu canal de distribuição, 
instaladores, integradores e parceiros, fornece serviços em 
mais de 100 países e conta com vários prémios de eficiência 
energética em projectos, equipamentos e I+D+i. As soluções 
de gestão da CIRCUTOR são compatíveis com outros 
equipamentos do mercado, permitindo actualizar instalações 
com um investimento mínimo de Gestão Energética da 
CIRCUTOR. Neste caso, o parceiro eleito foi a 3SL Aplicacio-
nes Integrales Eléctricas.»

25%
da poupança deu-se 
graças a um melhor 
controlo e a melhores 
hábitos de trabalho

 › Houve uma poupança de 15% na factura eléctrica por 

compensação de energia reactiva

 › 25% da poupança deu-se graças a um melhor 

controlo e a melhores hábitos de trabalho

“A poupança energética no primeiro ano foi de 24%, 
chegando a picos de poupança de 28%, tendo um 
controlo completo da utilização energética”

15%
Poupança

factura eléctrica 
por compensação 
de energia reactiva OptimBateria
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Situação inicial
O edifício do Departamento da Empresa e Ocupação é a sede 
da Direcção Geral da Energia, Minas e Segurança Nacional, o 
Instituto Catalão de Energia (ICAEN) e da Agência Catalã de 
Consumo, tinha um consumo energético anual de 1 535 650 
kWh, com um custo energético anual de 153 565 € por ano, 
para além do custo por potência contratada de 24 300 € por 
ano. Os responsáveis fixaram como prioridade a melhoria da 
eficiência energética das instalações para reduzir o consumo 
energético que em média era de 127 790 kWh por mês.

Os principais custos energéticos eram de climatização (36%) e 
iluminação (25%). Os consumos flutuavam tendo em conta os 
horários habituais de trabalho nos escritórios, no entanto, como 

veremos, eram mais variáveis do que aquilo que deviam ser. 
Faltava uma previsão de consumo energético e uma compara-
ção com meses e anos anteriores. Seguindo o acordo do 
Governo da Generalidade da Catalunha, no seu programa de 
poupança e eficiência energética de Julho de 2007 e Agosto de 
2011, para realizar auditorias energéticas em todos os edifícios 
e dependências da Generalidade com um consumo anual 
superior a 200.000 kWh, este edifício entrava, de forma lógica, 
dentro do mencionado programa de poupança e eficiência 
energética.

Objectivos
O objectivo principal era optimizar o consumo energético do 
edifício para reduzir os custos. No entanto, o Departamento da 

Edifícios da 
administração 
pública

PROJECTO
Melhoria na eficiência energética 
num edifício da administração 
pública

SECTOR
Administração pública

CLIENTE
Instituto Catalán de la Energía 
(ICAEN)

Dados de interesse
Rácio energético

Resultados mais relevantes

POUPANÇA
34552 € por ano 
(22,5% da factura eléctrica)

INVESTIMENTO
17936 €

AMORTIZAÇÃO
6,2 meses

“O sistema integral de medição e controlo permitiu poupar 
34.552 € na factura de energia eléctrica no primeiro ano, 
para além de conseguir um melhor acompanhamento 
energético e um edifício mais sustentável ambientalmente.”

 – Software PowerStudio

Agradecimentos

Agradecemos a colaboração da ICAEN, do 
Departamento de Empresa e Ocupação da 
Generalidade da Catalunha.

34.552 €
Poupança

por ANO

CVM-MINI

Analisador de 
redes eléctricas

CVMk2

Analisador trifásico 
de redes eléctricas

10
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Empresa e Ocupação foi para além no seu compromisso de:
 � Melhorar a utilização da energia eléctrica
 � Reduzir, controlar e sistematizar os consumos internos
 � Seguimento e controlo de parâmetros de facturação de 
energia eléctrica para simular a facturação eléctrica e poder 
fazer uma previsão de tesouraria

 � Conhecer os consumos reais nos diferentes períodos horários, 
para contratar a empresa e a tarifa energética mais adequa-
das.

 � Para tal, foram utilizados dados e estudos reportados 
pelos equipamentos e pelo software de gestão energética 
PowerStudio SCADA da CIRCUTOR.

Solução
Para o projecto, forma instalados analisadores de redes 
eléctricas com comunicações CVM da CIRCUTOR em 
diferentes pontos da instalação para, desta forma, conhecer 
o equilíbrio de consumos internos do edifício e pode obser-
var a evolução, a morfologia e os períodos de tempo dos 
consumos.

Realizaram-se três passos para a melhoria:

1. Medição com equipamentos analisadores de redes tipo 
CVM: CVMk2 na ligação geral e CVMs MINI MC em cada 
piso, bem como para os Serviços Gerais, Rés-do-Chão e 
Cave e também para a Climatização Geral do Edifício, SAI 
de Informática e Ar Condicionado de Informática. Cada um 
leva os seus transformadores de intensidade e comunica-
ções de série RS485 para o conhecimento da energia 
consumida.

2. Desenvolvimento de uma aplicação de gestão de 
energia personalizada para o Departamento a partir da 
aplicação PowerStudio SCADA, calculando, visualizando 
e criando os relatórios correspondentes.

3. Melhorias em três áreas segundo os dados recolhidos: 
melhoria na gestão da iluminação, das máquinas que 
permaneciam ligadas e da climatização.

Para tal, graças ao sistema de medição energética observou-
se que a medição do consumo energético durante os fins de 
semana, eram injustificadamente altos. Para tal, tomaram-se 
as seguintes medidas:
 · Paragem da produção climática.
 · Controlo de máquina não produtivas no fim-de-semana.
 · Controlo de pontos de iluminação desnecessários.

A correcção da falta de correspondência entre a curva de 
consumo e o horário de ocupação do edifício.  
Solucionou-se:

 › Reduzindo os pontos de iluminação acesos durante as 
rondas de segurança e programando para que se apaguem 
às 20 h, 22 h e 24 h para evitar que fiquem luzes acesas 
durante a noite. 

 › Com a revisão e desconexão das máquinas que ficavam 
ligadas. 

 › Através da redistribuição e modificação dos horários de 
funcionamento das máquinas de ar condicionado.

 › Ecrã inicial

 O ecrã inicial mostra as potências instantâneas de todos os 

pontos de medida, bem como a rácio de kW/m2. Este ecrã 

dá acesso aos diferentes ecrãs da aplicação.

 › Relatório de simu-

lação da factura 

eléctrica

 Na função da tarifa de 

acesso, o edifício 

pode simular a sua 

factura eléctrica, 

tendo em conta as 

medidas reconhecidas 

e os parâmetros de 

cálculo definidos.

 › Ecrã de relatório energético semanal

 O ecrã de relatório semanal mostra os consumos totais em 

cada ponto de medida bem como o rácio energético do 

edifício segundo as normas CTE-IDEA.

Resultados
O resultado da aplicação do conjunto de medidas tomadas 
comportou a redução em 20% do consumo eléctrico no 
período 2012-2013 com uma poupança total na factura 
eléctrica anual de 22,5% (34 552 €) em 2013.
Graças à implantação do sistema de gestão e à aplicação de 
medidas correctivas conseguiram-se os seguintes resultados:
 � Detectar os consumos pouco eficientes e aplicar as medidas 
correctivas.

 � Contabilizar a poupança das medidas tomadas.
 � Valorizar a amortização dos investimentos realizados.
 � Aplicar critérios de avaliação e melhoria contínuas.
 � Controlar e melhorar os trabalhos de manutenção. »
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CIRWATT B

Contador multifunções 
de energia eléctrica

ETHERNET

internet

PowerStudio
Software

Entidades bancárias

PROJECTO
Melhoria a gestão energética 
numa rede de agências bancá-
rias no México

SECTOR
Bancário

CLIENTE
Entidade bancária do México

Dados de interesse
Poupança energética por agência 
bancária

Resultados mais relevantes

POUPANÇA
15 - 20% do consumo anual

INVESTIMENTO
126.000 €

AMORTIZAÇÃO
6 meses

Detectar e corrigir 
hábitos energéticos nas 
diferentes agências

OBJECTIVO CUMPRIDO:
Sistema  
multipunto

Situação inicial
Um dos grupos bancários mais importantes do México 
desejava optimizar o seu consumo energético. Tal grupo com 
presença em mais de 160 países é um banco de referência a 
nível mundial.
Devido à necessidade de fazer uma utilização racional da 
energia eléctrica, o grupo bancário decidiu instalar um sistema 
de medição e registo de energia em 210 agências do México. 

Objectivos
O principal objectivo do projecto era ter um sistema robusto e 
fiável capaz de transportar uma visão global das instalações 
para realizar, de forma intuitiva, acções correctoras a tempo.

O cliente necessitava de um sistema centralizado onde pudesse 
registar o consumo eléctrico para poder comparar os diferentes 
hábitos de consumo das suas agências e realizar acções para 
melhorar a gestão da eficiência energética, tanto ao nível de 
cada agência como ao nível do grupo.

Resultados 
Os resultados da auditoria energética através do Sistema de 
Gestão Energética foram uma optimização dos consumos de 
climatização, iluminação e do resto dos recursos energéticos da 
agência. Por outro lado, foi possível realizar um controlo e uma 
actuação comparativa de hábitos de utilização de diferentes 
agências.

12
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Controlo do consumo 
eléctrico das agências 
bancarias quando estas 
estão fechadas

Consumo energético 
por edificio 

15 - 20%
Redução de

kW·h

Controlo e actuação compa-
rativa de hábitos de uso de 
diferentes agências

Temporização e ajuste da 
iluminação nas zonas 
adequadas da agência 
bancária

Solução
Escolheu-se o contador CIRWATT B PREMIUM que era 
capaz de registar todos os parâmetros eléctricos necessários 
e transformá-los no seu sistema de monitorização e controlo: 
Power Studio Scada.

Mediante uma ligação directa de área local (LAN) foi conse-
guida a total implementação do sistema em cada filial 
bancária, criando assim um sistema de gestão individual por 
escritório.

Através do referido sistema  (PowerStudio Scada), foram 
agrupados os consumos energéticos de escritórios, por 
superfície, e cada um deles gerou simulações mensais da 
factura de electricidade, antecipando-se ao recibo enviado 
pela CFE (Comisión Federal de Electricidad). Desta forma 
simples, podiam analisar as agências de maior e menor 
consumo para corrigir hábitos energéticos detectados e até 
propor melhorias.

Para além do registo de energia, os equipamentos instalados 
armazenavam dados de fornecimento eléctricos como por 
exemplo a tensão fornecida pela CFE ou a potência, facto 
que permitia controlar os excessos pontuais de exigência e 
corrigir desvios.

Graças a esta solução da CIRCUTOR já não era necessário 
esperar para receber a factura eléctrica sendo que a qualquer 
instante se podia visualizar a energia ou a potência consumi-
da em cada período horário. Desta forma simples, controlava-
se se a instalação funciona de forma eficiente, podendo rever 
se a potência contratada era a correcta ou se a iluminação e 
o sistema de acondicionamento do ar se adequavam às 
necessidades reais.

As acções de melhoria realizadas pelos gestores eléctricos 
do sistema foram as seguintes:

 · Temporização e ajuste da iluminação em grande quantida-
de de sectores da agência bancária.

 · Ajuste e temporização da climatização: Redução de horas 
de utilização do sistema de climatização, ajustando o seu 
funcionamento em horas de actividade das agências, 
controlo e seguimento de elementos secundários do clima 
que tinham um grande consumo energético.

 · Controlo do consumo eléctrico das agências quando estas 
estavam fechadas.

 · Controlo e aferição de consumos excessivos injustificados.

Concretamente, os resultados obtidos através das acções 
anteriores foram os seguintes:
 · Redução do consumo eléctrico de cada agência (kWh) com 
um ambiente de 15-20%.

 · Amortização do projecto de Gestão de Energia num prazo de 
seis meses.

Graças aos equipamentos e ao Sistema de Gestão Energética 
Power Studio SCADA da CIRCUTOR foi possível realizar 
acções directas de poupança, sensibilizando o pessoal interno 
numa utilização mais racional da energia. Foi possível reduzir, 
em grande quantidade, o consumo eléctrico total e, assim, o 
gasto económico de electricidade e emissões de CO2 associa-
das ao consumo. 

Partners
CIRCUTOR ofrece equipos y software para la gestión y el 
ahorro energético en sectores de administración pública, 
terciaria, corporativa, industrial y residencial.
Mediante su red de Experts y su canal de distribución, instala-
dores, integradores y partners, da servicio en más de 100 
países, y cuenta con varios premios de eficiencia energética en 
proyectos, equipos e I+D+i. Las soluciones de gestión de 
CIRCUTOR son compatibles con otros equipos del mercado, 
permitiendo actualizar instalaciones con una inversión mínima. 
En este proyecto el Partner elegido fue CIR-MEX. »
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Aplicações de referência � Casos de êxito

Centro de 
processamento  
de dados

PROYECTO
Melhoria da eficiência energética 
de um centro de processamento 
de dados

SECTOR
Informático

CLIENTE
Centro de processamento  
de dados

Dado de interesse
PUE (Power Usage Effectiveness) 

Eficiencia en el uso de la Energía

Resultados mais relevantes

POUPANÇA
8 000 € por ano

INVESTIMENTO
6 000 €

AMORTIZAÇÃO
9 meses

Optimizar o consumo 
energético até uma  
PUE de 1,4

OBJECTIVO CUMPRIDO:

CBS-4

CVM-MINI

Central de relés 
diferenciais

 – Servidores
 – Consolas
 – Equipamentos de     

  Cópia de Segurança

 – Racks informáticos
 – Telecomunicações
 – Routers, etc.

Quadro de saídas para equipamentos 
informáticos

Analisador de 
redes eléctricas

CVM-C10

Analisador de 
redes eléctricas

CBS-4

Central de relés 
diferenciais

Quadro de distribuição de serviços 
auxiliares do CPD

Quadro de alimentação para SAI

Consumo de equipamentos 
informáticos

Outros consumos 
relacionados

70% 30% PUE 
CONSUMO FINAL 1.4

50% 50%  PUE 
CONSUMO INICIAL 2

CVM-MINI

Analisador de 
redes eléctricas

Situação inicial
O centro de dados tem uma potência instalada de 100 kW, com 
um custo energético anual de 80.000 € por ano. Os responsá-
veis definiram como prioridade a melhoria na eficiência 
energética das instalações, para reduzir o consumo energético 
médio de 72.000 kWh por mês. 

Os custos energéticos derivavam principalmente dos 
sistemas informáticos e do clima. Os consumos eram 
constantes, dado que o centro de dados funciona num regime 
24/7. Também não existia uma previsão de consumo energético 
nem uma comparação com centros de dados parecidos. 
Pretendia-se conhecer o valor de Utilização Eficiente da 
Energia, PUE (Power Usage Effectiveness do inglês) e compa-

rá-lo com outros centros de dados, observando assim o grau 
de eficiência actual e que factores havia a melhorar na instala-
ção.

Objectivos 
O objectivo principal consistia em optimizar o consumo 
energético do centro para reduzir o custo.

 � Este objectivo subdividia-se nos seguintes:
 � Conhecer o rácio de eficiência energética (PUE) do centro.
 � Comparação deste PUE com centros similares para controlar 
se o centro se desviava dos rácios médios.

 � Acompanhamento e controlo de parâmetros de facturação 
de energia eléctrica: para simular a facturação eléctrica e 

14
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Detalhes da solução
A aplicação era composta por:
 � Um primeiro painel do tipo esquema unifilar 
permitiu conhecer os consumos reais e o estado 
do sistema por cada linha.

 � Um segundo painel de resumo com os cálculos 
de rendimentos, dando acesso à elaboração e 
visualização dos relatórios com resultados para 
diferentes períodos (diário, semanal, mensal e 
anual)

 � Além disso, o sistema permitiu definir os tama-
nhos mínimos dos grupos de servidores, assim 
como a eliminação da capacidade não utilizada, 
mantendo sempre a contenção dos níveis de 
serviço.

 – Climatização de Sala
 – Iluminação
 – Refrigeração de  

  equipamentos
 – Tomadas auxiliares
 – Serviços vários
 – Etc

Analizador de  
redes eléctricas

Analizador de  
redes eléctricas

Contratación de energía - Balance Mensual

Informes 

P contratada

P instantanea

Maxímetro

cos Phi

Consumo

kW

kW

kW

kW·h

90-

70-

50-

30-

0-

Pot. Contratada

100
32
42

0,999
73.348

100-

 › Gracias ao acompanhamento da potência real 
consumida, foi possível reduzir a potência 
contratada, conseguindo uma diminuição na 
factura eléctrica de 2.000 € anuais.

PUE: Eficácia no uso da energia, calculada através 
da fórmula:

PUE =
Energia total fornecida

Energia dos equipamentos 
informáticos 

Além disso, a Agência de Protecção Ambiental 
dos EUA (EPA), indica os seguintes valores de PUE 
como referência:
 � Histórico 2,0
 � Tendência actual 1,9 
 � Operações optimizadas 1,7 
 � Melhores práticas 1,3 
 � Estado da arte 1,2

CVM-C10

CVM-B150

Escala do Cálculo 
de Eficiência PUE INÍCIO FINAL2

MUITO 
INEFICIENTE

MUITO 
EFICIENTE

1.4

 – Software PowerStudio

poder realizar uma previsão de tesouraria.
 � Conhecer os consumos reais nos diferentes períodos 
horários, para contratar a empresa e a tarifa energética mais 
adequadas.

Solução
De 100% da energia total consumida no CPD, 60% corres-
pondem a consumos eléctricos da infra-estrutura e os 
restantes 40% a refrigeração. Portanto, uma chave do êxito 
do projecto de melhoria energética residia na medição dos 
consumos para cada tipo de equipamento, para assim reconhe-
cer as áreas de melhoria mais exequíveis.

Foram realizados três passos para a melhoria:

 � Medição com equipamentos analisadores de redes tipo CVM, 
com os seus transformadores de intensidade, e comunicações 
série RS485 para o conhecimento das energias circulantes.

 � Análise através da aplicação PowerStudio SCADA, calculan-
do o valor de PUE, visualizando e elaborando os relatórios 
correspondentes.

 � Melhorias em três áreas, segundo os dados recolhidos: 
redução da potência contratada, pois constatou-se que a 
potência máxima real nunca superava a referida potência 
contratada. Realizar alterações na gestão da sala através de 
um controlo correcto e do ajuste da temperatura da sala. 
Optimização na iluminação. »
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Aplicações de referência � Casos de êxito

Sistema de gestão 
inteligente da  
iluminação pública

PROJECTO
Gestão eficiente de iluminação 
pública

SECTOR
Iluminação Pública/Câmaras 
Municipais

CLIENTE
Câmara Municipal

Dados de interesse
50% do tempo de iluminação 
regulada

Consumo de energia de ilumi-
nação pública
40% aproximadamente na 
maioria dos municípios

Poupança estimada
Entre 30 e 35%

40%
poupa-se
evitando a 
contaminação 
lumínica

“O sistema inteligente de 
iluminação reduz a contamina-
ção lumínica provocada pela 
iluminação”

Controlo da iluminação, 
redução de tempo de 
actuação antes de uma 
incidência e melhora a 
manutenção preventiva

OBJECTIVO CUMPRIDO:

10%
Outras melhorias  
de gestão

PowerStudio
Software

Módulo opcional 
de entradas e 
saídas CirLAMP 
8i8O

Elementos principais de 
eficiência energética

Situação inicial
O custo da iluminação pública no município era 40% do gasto total, 

incluindo gastos de manutenção. Este facto, juntamente com o 

constante aumento do preço da energia eléctrica, fez com que um 

dos principais objectivos desta entidade fosse a eficiência energética.

Por outro lado, o cliente tinha custos cada vez maiores de manuten-

ção da iluminação com queixas esporádicas dos cidadãos por falta 

de serviço.

Objetivos
Os principais objectivos procurados com o sistema de gestão 
inteligente da iluminação pública foram:

 · Melhorar a eficiência energética na iluminação pública.

 · A melhoria da manutenção e da poupança dos custos associados à 
mesma.

Outros objectivos adicionais eram permitir uma gestão global da 

iluminação e uma maior eficiência na resolução de incidências.

Solução
Conseguiu-se uma redução adequada do consumo e uma melhoria 

no serviço com dois tipos de acção:

1. Em primeiro lugar substituíram-se as lâmpadas antigas de vapor 

de mercúrio por outras de menor consumo, sem enfraquecer 

prestações, concretamente com lâmpadas tipo LED;

2. Em segundo lugar, pôde fazer-se uma gestão mais eficaz dos 

pontos de luz com a ajuda do sistema inteligente de iluminação 

pública CirLAMP da CIRCUTOR.

O sistema CirLAMP é formado pelos módulos NÓS CirLAMP (Nível 
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50%
o tempo
regula-se a potência

Resultados
Com a instalação do sistema inteligente CirLAMP de ilumina-
ção o cliente conseguiu diminuir a sua factura de electricidade 
em iluminação em cerca de 30 a 35%.

Outro dos resultados do sistema de controlo inteligente de 
iluminação pública da CIRCUTOR, foi o facto de o cliente ter 
reduzido os tempos de actuação em caso de incidência uma 
vez que dispunha das informações durante o estado da 
instalação.

O sistema CirLAMP da CIRCUTOR dispõe dos seguintes 
benefícios adicionais:

Redução do tempo de actuação perante uma incidência: 
graças à identificação de falhas, podia-se conhecer o estado 
dos alarmes como luminária fundida, luminária em modo 
intermitente e o condensador aberto. 

Uma melhor manutenção preventiva que aumenta a vida útil 
das lâmpadas: O equipamento permitiu reportar as horas de 
funcionamento de cada lâmpada permitindo a mudança das 
mesmas quando chegavam ao seu máximo nível de vida. O 
sistema reportava um evento ao gestor na hora máxima de 
funcionamento programada.

Identificación  
de la incidencia en

tiempo real 

 › Ecrã de edição de equipamentos

PowerStudio
Software

 › Mapa de monitorização do estado das luminárias

PowerStudio
Software

 › Consulta via web para a gestão das luminárias

WEBVia

40%
Iluminação 
Pública supõe

consumo de energia dos municípios

duplo 1...10V) que se instalam em pontos de luz e pelo CirLAMP 

MANAGER que é o encarregado de gerir toda a rede de equipa-

mentos e que se instala no quadro eléctrico principal.

Os NÓS do sistema CirLAMP permitem uma instalação mais 

flexível segundo cada necessidade, uma vez que se podem colocar:

• Na base do poste para ter uma poupança nos custos de 

instalação,

• Ou no no báculo para ter uma maior segurança do equipamento 

instalado.

Estes módulos comunicam com o gestor CirLAMP MANAGER 

através de PLC aproveitando a própria rede eléctrica, isto é uma 

vantagem uma vez que assim não era necessário instalar cablagem 

de comunicação extra, evitando abrir canalizações no solo, 

poupando os custos e tempos adicionais.

Uma vez que ligados todos os nós, o gestor CirLAMP MANAGER 

recolhe todas as informações e é capaz de gerir cada luminária 

ponto a ponto. O sistema permite regular até 4 períodos horários 

com diferentes níveis de luminosidade, tendo em conta o momento 

da noite e a necessidade da via, o que acarreta uma grande 

poupança no consumo de energia. A programação controla-se 

através de um relógio astronómico interno que abre e fecha o 

circuito automaticamente segundo a zona (adicionando o módulo 

de entradas e saída CirLAMP 8i80). 

Juntamente com a eficiência no controlo de luminosidade, o 

CirLAMP MANAGER é capaz de enviar informações via e-mail ao 

responsável de manutenção dependendo dos eventos a fim de 

actuar de forma rápida e eficaz no caso de haver alguma anomalia 

no sistema, conseguindo uma poupança na manutenção.»
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Aplicações de referência � Casos de êxito

Situação inicial
A Agência Catalã da Água, Administração Hidráulica encarre-
gue de planificar e executar a política da Generalidade da 
Catalunha em matéria de águas, está a desenvolver desde 
finais de 2008, o Programa de Poupança e Eficiência Energé-
tica (PEEE devido às suas siglas energéticas), nas instala-
ções de saneamento de águas residuais da Catalunha.
No marco das actuações do PEEE, a estação depuradora de 
águas residuais de Martorell (Barcelona), gerida pela Agência 
Catalã da Água, através da exploradora, Companyia General 
d’Aigües de Catalunya, SA, realizou uma actuação de 
melhoria de eficiência energética, através de equipamentos 
de medição e um sistema de telegestão da energia de modo 
a reduzir o consumo energético das instalações de forma 
muito significativa e alargar o período de vida útil dos 

principais equipamentos electromecânicos. Esta actuação 
contou com o apoio económico do Instituto Catalão da 
Energia.
Antes da melhoria implementada, o consumo energético total 
da a estação depuradora de águas residuais de Martorell da 
Martorell e da estação de bombeamento Anoia, no período 
de um ano compreendido entre os meses de Setembro de 
2010 e Agosto de 2011 foi de 1 123 716 kWh/ano.

Objectivos
O objectivo principal era optimizar o consumo energético da 
estação depuradora para reduzir os custos. Os gastos 
energéticos de uma a estação depuradora de águas residuais 
de Martorell representam aproximadamente 20 a 25% dos 

Estação depuradora 
de águas residuais

PROJECTO
Melhoria na eficiência energética 
de uma estação depuradora de 
águas residuais

SECTOR
Tratamento de águas

CLIENTE
Agência Catalã da Água

Dados de interesse
Melhoria na eficiência ao reduzir 
em 8,5% o rácio energético 
(EnPI) kWh/m3 de água tratada

Resultados mais relevantes

Diminuição de consumo 
energético
69 745 kWh/año (-8,6%)

POUPANÇA
27 029 € por ano

Agradecimentos

Na CIRCUTOR agradecemos a colaboração do 
Sr. Jordi Robuste da Agência Catalã da Água. O 
material e a aplicação é propriedade da Agência 
Catalã da Água e a ideia e desenvolvimento da 
aplicação é obra da Companyia General 
d’Aigües de Catalunya, SA e da Eudea 
Mercavia, SL. Também agradecemos a ajuda do 
Sr. Iñigo Urruchi Sagredo, Chefe da fábrica de 
saneamento de Martorell.

 › Vista geral do novo software de aquisição, supervisão e controlo de energia

CBS-4
Central de diferen-
ciais para medida e 
sinalização

CVMk2

Analisador trifásico 
de redes eléctricas
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Detalhes da solução
A solução compreendeu a instalação de uma série de 
analisadores de redes CVMK2 localizados em pontos 
estratégicos para ordenar os valores eléctricos necessários à 
instalação. Adicionalmente, foram instaladas centrais de 
diferenciais CBS4, um computador com o software SCADA 
de gestão e uma rede de comunicações de fibra óptica para 
recolher os dados e coordenar todas as operações. 

Em seguida, indicam-se os equipamentos principais e a sua 
implementação:

 · Analisadores de redes CVMK2 para as diferentes áreas da 
fábrica, registando valores de voltagem, corrente, potência 
e outros parâmetros eléctricos.

 · Centrais de diferenciais CBS-4 de 4 canais cada, 
registando valores de intensidade de fuga para antecipar 
possíveis paragens de serviço em:

 › Pré-tratamento (bombas de água suja).

 › Processos de lamas activados (decantação primária, 
aeração, agitação, recirculação interna e externa e 
decantação secundária).

 › Cada um dos quatro ventiladores de aeração dos reactores  
biológicos. 

 › Equipamentos de desidratação (centrífugas e transporte de 
lamas).

 › Bateria de condensadores.

 › Intensidade de fuga dos quatro ventiladores de aeração.

 · Implementação de uma rede de comunicações de fibra 
óptica de quatro aparelhos para recolher todos os dados do 
campo de forma fiável e comandar os equipamentos de 
forma remota.

 · Implementação de software de gestão energética 
SCADA PowerStudio da CIRCUTOR para melhorar a 
gestão energética, a eficiência e o controlo da instalação.

Graças à instalação destes equipamentos e à telegestão, foi 
possível integrar dados, conseguindo uma melhor gestão 
energética e assim conseguir os objectivos do projecto.

gastos totais de exploração e manutenção, sendo que seria 
relevante reduzir este dito custo. Este objectivo subdividia-se 
nos seguintes:
 � Melhorar a gestão da energia e a sua eficiência.
 � Obter uma poupança energética derivada da correcta gestão 
energética.

 � Reduzir a descontinuidade de serviço das instalações.
 � Obter um diagnóstico da qualidade do fornecimento 
eléctrico.

 � Dispor de uma manutenção preventiva das linhas e instala-
ções eléctricas.

 � Imputar os custos eléctricos aos processos produtivos.
 � Optimizar a mudança da tarifa contratada, deslocar cargas 
de consumo para períodos mais económicos, etc.

Resultados
Com a implementação de um sistema de medição, controlo e 
telegestão da a estação depuradora de águas residuais de 
Martorell, foi melhorada a gestão energética da instalação 
conseguindo uma poupança de 8,6% no rácio energético 
(EnPI) kWh/m3 e uma poupança económica por ano de 28 029 
Euros que permitiu recuperar o investimento em menos de 12 
meses.

O controlo pontual dos consumos energéticos dos equipa-
mentos electromecânicos e a detecção dos desvios de 
determinados parâmetros eléctricos medidos (intensidade e 
tensão principalmente), permitiu adoptar um programa de 
manutenção de prevenção de detecção prematura de avarias, 
facto que permitiu reduzir o número de possíveis avarias e 
alargar a vida útil dos equipamentos. »

27.029 €
Poupança

por ANO

 › Gráfico que mostra a poupança energética dos 

últimos 12 meses

 › Comparação do consumo energético antes e depois da 

implementação da melhoria

 › Tabla con la descripción de las líneas de ahorro 

energético aplicadas:

POUPANÇA 
ENERGÉTICA

SANEAMENTO  
MARTORELL

POUPANÇA  
ENERGÉTICA

kWh/ano €/ano

Bombas de cabeceira EDAR  4.560 491

Bombas E.B. Anoia 3.825 412

Sopradores de aeração 61.360 6.615

OUTRAS 
POUPANÇAS 
DO PROJEC-
TO

Desidratação em período P3 0 2.120

Tarifa óptima 6.1 0 6.320

Excesso de reactiva 0 8.227

Excesso de potência contratada 0 1.227

Melhoria da manutenção preventiva 
(paragens desnecessárias)

0 1.617*

Total 69.745 27.030

*estimado
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Aplicações de referência � Casos de êxito

SGC

Sistema seguro 
e compacto de 
gestão de consu-
mos com sistema 
de pré-pagamento 
por RFID

“Era necessário encontrar soluções 
que permitissem reduzir o custo 
eléctrico e diminuir o consumo geral, 
sem afectar o índice de satisfação dos 
clientes”

Porto de 
Barcelona
PROJECTO
Melhoramento na gestão 
de consumo no porto de 
Barcelona

SECTOR
Marinas

CLIENTE
Porto de Barcelona

Dado de interesse
Gestão e imputação de 
custos individuais por torre

Resultados más 
relevantes

INVESTIMENTO
80 000 €

POUPANÇA
25-30% do consumo

AMORTIZAÇÃO
3 anos

Situação inicial
O Porto de Barcelona sofreu um incremento na factura eléctrica 
de cerca de 60% devido às contínuas subidas do preço da 
energia. Por outro lado, os utilizadores dos cais pretendiam 
desfrutar das mesmas comodidades de que dispunha nas suas 
habitações habituais, utilizando todos os tipos de electrodo-
mésticos, equipamentos de ar condicionado e aquecimento, 
sem ter conhecimento do sobrecusto que isto supunha.

Por estes motivos, surgiram problemas de sobrecarga das 
linhas existentes, além de dificuldades para gerir uma rede com 
numerosos pontos de consumo. Portanto, era necessário 
procurar soluções que permitissem reduzir o custo energético 
de electricidade e de água, diminuindo o consumo em geral, 
sem afectar o índice de satisfação dos clientes.

Objectivos
Os objectivos principais residiam em conseguir a máxima 
eficiência energética e manter o grau de conforto dos clientes. 
Este objectivo subdividia-se nos seguintes:

 � Melhorar o controlo de consumo nos cais: Através de um 
sistema de gestão remota de contadores.

 � Gerir o consumo: Imputar a cada cais o seu consumo energético 
de forma correcta, evitando sobrecustos desnecessários 
impostos aos seus clientes. 

 � Evitar problemas na instalação: derivados de uma utilização 
excessiva da rede eléctrica do porto.
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CIRWATT B

Contadores trifá-
sico multifunções 
de energia 
eléctrica

PLC 800

Concentrador de 
comunicações

Software para controlar 
a instalação

PowerStudio
Software

Resultados
Segundo dados estatísticos de topologias similares, 
estimou-se uma poupança conseguida após um ano de 
implantação do sistema de cerca de 25-30% relativamente 
ao ano anterior. Além da diminuição drástica e do gasto 
energético, também foram minimizados os problemas de 
sobrecarga nas linhas e os picos de consumo.

Além disso, conseguiu-se a fidelização de clientes, pois o 
gestor do porto imputou os gastos exactos a cada cais sem 
erros ou estimativas na facturas geradas.»

25-30%
Poupança

de média 
mensal

Detalhes da solução
A solução consistiu em instalar torres com contadores eléctri-
cos PLC e contadores de água com saídas de impulsos. 
Estas torres permitem isolar os equipamentos do meio envol-
vente e abastecer o utilizador com electricidade e água, 
conseguindo-se assim um único sistema de leitura de ambas 
as energias.

Através do sistema informático de gestão, permitiu-se um 
controlo total do acesso dos clientes, sendo possível dar 
instantaneamente alta/baixa dos fornecimentos dos cais. 
Além disso, permite a obtenção dos dados de consumo dos 
contadores, sendo possível mostrar o valor exacto de energia 
de cada cliente durante a sua estadia, realizando facturas 
com a quantia exacta, de acordo com o consumo do cliente e 
a detecção de avarias na rede.

Detalhadamente, a solução permitia:

 � Melhorar o controlo de acesso aos cais: Através da tele-ges-
tão dos contadores, o gestor do porto naval poderia ligar ou 
cortar remotamente o fornecimento eléctrico e de água das 
parcelas.

 � Gerir o consumo: com o sistema instalado, o gestor do 
porto poderia saber o consumo de cada parcela, limitando o 
consumo máximo para sensibilizar os seus clientes para um 
uso racional da energia. 

 � O sistema permitia uma forma de cobrança mais justa para 
o cliente, uma vez que através da leitura de consumos, este 
pagaria exactamente o que consumia. Este facto também 
permitia uma melhor gestão do consumo total do porto, 
congregando uma grande poupança na factura eléctrica.

 � Evitar sobrecargas nas linhas: Através da limitação remota 
do consumo máximo por parcela, o gestor era capaz de 
evitar sobrecargas nas linhas eléctricas. Com o sistema, era 
possível reprogramar remotamente os consumos máximos 
permitidos por cais. Isto permitia sensibilizar os utilizadores 
para as cargas a ligar.

 � Evitar o investimento em infra-estruturas: O sistema 
dispunha de leitura e controlo através de cablagem eléctrica 
existente, evitando a abertura de canalizações para as 
comunicações com o sistema de controlo. Este facto 
originou uma grande poupança na infra-estrutura. 

 � Unificar o sistema de medições de energia: O sistema 
recolhia informação de consumos eléctricos e de água no 
mesmo formato, auxiliando desta forma o gestor do porto a 
englobar leituras de diferentes energias (electricidade e 
água) num mesmo formato.

No que diz respeito aos clientes, a resposta também foi 
positiva. Entenderam que a poupança energética era neces-
sária e valorizaram o facto de o gestor do porto ser respeita-
dor do meio ambiente. Com base neste facto, os utilizadores 
foram conscientes na utilização de equipamentos eficientes, 
evitando consumos desnecessários, confirmando a alteração 
de atitude detectada posteriormente nas facturas de electrici-
dade.

 › O sistema permitiu imputar a 
cada cais o seu consumo 
energético de forma correcta, 
evitando aos seus clientes 
sobrecustos desnecessários e 
podendo dar instantanea-
mente alta/baixa aos forneci-
mentos dos cais.
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Aplicações de referência � Casos de êxito

Situação inicial
Colocava-se a possibilidade da recarga da frota de veículos 
eléctricos de limpeza e manutenção através do auto consumo 
de energias renováveis com injecção zero à rede de alimenta-
ção para cumprir com a legislação vigente. Sendo que, para 
estes veículos, o gasto com electricidade de recarga era o 
principal componente deste custo operativo, a eficiência em 
tal recarga era primordial. A instalação já em 2013 era pioneira 
e obteve o resultado de rentabilidade esperado.

Objectivos
O principal objectivo era conseguir a máxima recarga da frota 
de veículos eléctricos a partir de fontes renováveis.  

Este objectivo subdividia-se nos seguintes:

 � Recarregar os veículos eléctricos sem aumentar a potência 
contratada.

 � Utilização, supervisão e gestão energética da instalação: 
para optimizar a geração energética fotovoltaica.

 � Aproveitar os excedentes de radiação máxima e dias de 
insolação máxima, através da utilização de um sistema de 
baterias e inversores para acumular energia. 

 � Simular a facturação eléctrica e fazer uma previsão de 
tesouraria, com um seguimento e controlo de parâmetros de 
geração e facturação de energia eléctrica. 

Recarga de 
veículo eléctrico 
com energia solar 
fotovoltaica

PROJECTO
Recarga de veículo eléctrico 
através de fontes renováveis
“RECARGO”

SECTOR
Veículos comerciais

CLIENTE
Urbaser e.on

Resultados mais relevantes

POUPANÇA
3 198 € por ANO

RENTABILIDADE ANUAL
4,5%

REDUÇÃO DE EMISSÕES DE CO2
885,6 kg/ano

Recarga máxima da frota de 
veículos eléctricos a partir 
de fontes renováveis

OBJECTIVO CUMPRIDO:

Escritório

Placas fotovoltaicas
54 placas
12 kW total

Baterías 
acumuladoras Pontos de recarga

PowerStudio
Software

Redução

885,6
kg/ano
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 › O ecrã “Esquema Eléctrico” pretendia mostrar um 
esquema unifilar da instalação e conhecer os parâme-
tros eléctricos principais. Para além disso, era possível 
ver e actuar sobre as protecções que o permitiram.

 › O ecrã geral do software PowerStudio SCADA foi 
criado para representar o esquema de blocos da 
instalação e o estado das linhas e equipamentos.

 › Com o “Relatório de Energia” queriam apresentar-se as 
energias geradas e consumidas pelos diferentes 
elementos do sistema, indicando a energia total gerada 
ou consumida durante períodos de tempo específicos.

Detalhes da solução 
O parque de veículos tinha automóveis eléctricos que tinham 
uma potência de 2,5 kW e 6 kW segundo o modelo e 
supunham um consumo anual estimado de 24 360 kWh, 
sendo que foram instaladas cinquenta e quatro placas 
fotovoltaicas de 240 Wp cada uma, somando uma potência 
total de 12 kW. Este conjunto de células fotovoltaicas 
produzia 24 600 kWh estando colocadas na província de 
Barcelona que tem seis horas diárias de insolação.

Assim, cumpria-se o equilíbrio entre a energia produzida por 
geração fotovoltaica e a energia diária necessária para a frota 
de veículos. Foram instaladas ainda baterias acumuladoras 
para armazenar a energia produzida que se poderia utilizar 
em momentos de necessidade de recarga e menor insolação.

A potência total exigida pela recarga dos veículos era 
fornecida pela instalação solar fotovoltaica em regime de 
autoconsumo instantâneo, perto das baterias de acumulado-
res e apoiado pela rede eléctrica. Assim, assegurava-se que 
a carga dos veículos estava sempre garantida.

Para controlar a geração fotovoltaica e o uso da energia, 
utilizaram-se equipamentos de medição e controlo energéti-
cos (EDS e EDS 3G, analisadores CVM da CIRCUTOR). 
Assim que se recolhessem as medições, analisavam-se os 
dados e supervisionavam-se através do software de gestão 
energética PowerStudio SCADA.

Uma das utilidades que mais interessou aos gestores foi a de 
que todo o sistema era controlado através da WEB com o 
software PowerStudio SCADA, tanto para a gestão dos 
parâmetros como para a visualização de alarmes. Podia 
controlar-se o sistema a partir de um ponto central e monito-
rizar a partir de qualquer ponto com ligação à Internet. Neste 
caso, todo o sistema CIRCUTOR comunicava com o 
software de gestão de e.on na nuvem.

 � Conhecer os consumos reais nos diferentes períodos 
horários para controlar a adequação horária de geração e 
recarga de veículos e, assim, optimizar a instalação e gestão.

Resultados
A instalação conseguiu uma poupança de 3 198 € no primeiro 
ano através da geração eléctrica fotovoltaica, sendo a 
rentabilidade da instalação de 4,5% ao ano. A utilização de 
baterias de acumulação permitiu compatibilizar a máxima 
produção eléctrica através de geração fotovoltaica com a 
recarga nos momentos mais adequados tendo em conta a 
utilização dos veículos. O sistema permitiu ainda poupar 885,6 
kg de CO2  por ano. »

3.198 €
Poupança

por ANO
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